
     

          

جداسازی و ظاهر شوند تا به صورت دقیق ماحصل کار های تکثیر یافته مولکولاست  الزم PCRنهایتا پس از انجام عمل 

شاهده باندهای  سی گردد. برای م ستفاده میاز رنگ DNAمحقق برر سنت ا های گروهها یا به شود. این رنگهای فلوئور

ساخته شده در شرکت دنا ژن  DNAرنگ  گیرند.یا در بین دو رشته قرار می ،شوندمتصل می DNAفسفات چارچوبه 

و  ایتک رشته DNAی، ادورشته DNA رنگ به نیا .باشدیمناسب م اریبس PCR محصول یزیجهت رنگ آم تجهیز

RNA محبوب  اریسرنگ را ب نیکه ا چیزی .باشدیم دیبرما ومیدیات پایهم یزیآمرنگ تیفیبه لحاظ ک وشود یل متصم

ست، شیآن م ارکمسییی بزاسرطان کرده ا دارای تهییج  چنین محدوده نور آبیو هم UVهای این رنگ در طول موج .دبا

سیار خوبی می ستفاده در کلیه انواع مدل ژلب شد. به همین دلیل دارای قابلیت ا سلومیناتور میبا شد. داکیومنت و تران با

 و متخصررصررین نیقابل عرضرره به محقق یکامال رقابت متیشررد که با قبایگ مرن نیکننده ا دیتول زیدنا ژن تجه شرررکت

شد. رنگ یم سانتی 4 یساله را در دما ۱ یماندگار تیقابل DeNA Gel Stainبا ضم گراددرجه  صورت ت شده  نیبه 

ست حفظ نمودن آن در مح DeNA Gel Stainکه در مورد رنگ  یگرینکته ددارد.  شد. یم کیکامال تار یطیمهم ا با

  شود. یدارنگه یومینیآلوم لیدر فو خچالیآوردن آن از  رونیالزم است هنگام ب

 20بدین معنی که به ازای هر شود. به ژل افزوده می  20000: 1پس از ذوب شدن ژل آگارز به مقدار و  باشدمی Gel Stainبه صورت طریق استفاده آن گونه که نام آن گویا است، همان نحوه استفاده:

 شود.میکرولیتر رنگ افزوده می 1لیتر از آگارز میلی

 باشد.بسیار متاثر از این موضوع می DNAآمیزی ژل و متعاقبا در نظر گرفته شود که کیفیت رنگحتما قبل از استفاده ورتکس شود تا رنگ در ویال یکنواخت توزیع شود.  ته مهم:نک
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